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J:ıadiş, el-iman ve'r-red 'ala ehli'ş-şirk, 
el-ljücce 'ale'l-Kaderiyye, el-ljücce 
'ale'n-Naşara, er-Red 'ale'l-Bekriyye, 
er-Red 'ale'ş-Şafi'i ve ehli'l-'Ira]f, ez
Zühd ve'l-emane, Risale fi adabi'l-mü
tena;prin (ma yecibü 'ale'l-mütenazırln 
min f:ıüsni'l-edeb), el-Vera', er-Risale fi 
ma'na's-sünne, er-Risale fi men seb
be'n-nebi, el-İbdJ:ıa, Adabü'l-KaQ_i, 
AJ:ıkdmü'l-Kur'an. 
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İBN sAiD el-HAŞiMI 
(~~I~Lo._:r.l) 

EbCı Muhammed Yahya 
b. Muhammed b. Said el-Haşimi 

(ö. 318/930) 

Muhaddis. 
_j 

Muharrem 228'de (Ekim 842) Bağdat'
ta doğdu. Haşim! nisbesiyle anılması Ha
life Ebu Ca'fer el-MansOr'un mevlası ol
masıyla ilgilidir. Ağabeyleri Yusuf ve Ah
med ile amcası Abdullah b. Said de mu
haddis oldukları için ilmi bir muhitte ye
tişti. On bir yaşında hadis öğrenimine 
başladı ve ilk olarak Müslim ile Ebu Da
vOd es-Sicistanl'nin de hacası olan Hasan 
b. Isa b. Masercis'ten hadis rivayet etti. 
Hadis öğrenmek ve all isnad elde etmek 
için Dımaşk, Beyrut. Trablus, Mısır ve Hi
caz'a seyahat etti. Müsned'indeki riva
yetler onun Küfe. Rakka ve Askalan'a da 
gittiğini göstermektedir. Lüveyn diye anı
lan Muhammed b. Süleyman, Ahmed b. 
Men!', Ya'kOb b. İbrahim ed-Devrakl, Bün
dar diye tanınan Muhammed b. Beşşar. 
Buhar!. Zübeyr b. Bekkar, E bO İshak el
Harbl. Hanbel b. İshak. Ebu Ca'fer İbn Ebu 
Şeybe, Ömer b. Şebbe, Rebl' b. Süleyman 
el-Muradl gibi muhaddislerden hadis öğ
rendi. Kendisinden Ebu Bekir Ahmed b. 
Abdan eş-Şirazl. yaşça daha büyük olan 
Ebü'l-Kasım el-Begavl. ibnü'l-Ciabl, Tabe
ranl. İbn Adi. İsmaill, İbn Şahin ve Dare
kutnl hadis rivayet ettiler. Aynı zamanda 
kendisinden hadis aldığı Ebü'l-Kasım el
Begavl onu sika, Darekutnl de sika. sebt. 
hafız olarak nitelendirmiştir. Hadiste an
layışın ezberlemeden daha üstün bir yeri 
bulunduğuna işaret eden Ebu All en-NI
sabOrl ile İbnü'I-Ciabl. akranı arasında 
İbn Said el-Haşiml'nin üstün anlayışıyla 
bilindiğini belirtmiş, talebesi Ebu Bekir 
Ahmed b. Abdan eş-Şirazl de onun dira
yet hususunda herkesten ileri olduğunu 
söylemiştir. Ebu Ya'Ia el-Haım. İbn Said'i 
devrin tanınmış muhaddisleri İbn Ebu 
DavOd. İbn Huzeyme ve İbn Ebu Hatim 
ile birlikte anmış. Hatlb el-Bağdadl ve İb
nü'l-Cevzl ise onun sika hadis hatızlarm
dan ve hadisleri iyi anlayan alimlerden 
biri olduğunu söylemiştir. Zehebl'ye gö
re de hadis ravilerini tanıma ve hadisler
deki gizli kusurları bilme konularında yet
kili bir alimdir. İbn Said el-Haşiml20 veya 
18 Zilkade 318 'de ( 14 veya 12 Aralık 930) 
Küfe'de vefat etti ve BabülkOfe'de def
nedildi. 

Eserleri. 1. Müsnedü 'Abdillah b. Ebi 
Evfa. Abdullah b. Ebu Evfa'nın merfO. 

mevkuf ve maktO kırk altı rivayetinin ken
disinden rivayette bulunan şahısların ad
larına göre toplandığı bir çalışmadır. İbn 
Said'in belirttiğine göre bu hadisler Yu
suf b. Musa el-Kattan'ın Müsnedü İbn 
Ebi Evfa, Veki' b. Cerrah'ın es-Siyer ve 
Said b. Yahya el-Ümevl'nin el-Megazi gi
bi eserlerinden alınmıştır. Müsned Sa'd 
b. Abdullah AI-i Humeyyid tarafından ya
yımlanmıştır (Riyad 1408/1988). z. Müs
nedü Ebi Bekir eş-Şıddi]f. Eserin ikinci 
kısmı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır(Mecmua, nr. !04, vr. 58-65). 3. 
el-Emali. İki meclisten ibaret iki nüsha
sı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de olan (Mec
mua, nr. 87, vr. 82-88, nr. 90, vr. 48-57) 

eseri Sezgin Meclis adıyla kaydetmekte
dir (CAS, 1, 176). 4.lfadiş. Bazı bölümleri 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de iki ayrı mec
mua içinde yer almakta olup (Mecmua, 
nr. 33, vr. 115-122; dördüncü cüzü: Mec
mua. nr. 40, vr. 283-295) Min J:ıadişihi 
adıyla kayıtlı bazı rivayetleri de aynı kü
tüphanededir (Mecmua, nr. 118). S.lja
dişü 'Abdillah b. Mes'ud (Müsnedü 'Ab
dillah b. Mes'O.d). İkinci kısmı Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Ha
dis, nr. 387, vr. 67-102). Kaynaklarda İbn 
Said'e es-Sünen fi'l-iı.Jsh, el-Müsned fi'l
J:ıadiş, el-Kıra'at, eş-Şehadat ve Cüz' 
adıyla diğer bazı eserler de nisbet edil
mektedir. 
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Iii ABDULLAH AYDINLI 
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İBN SAID el-MAGRİBI ı 

(~p.ll~._:r.l) 

Ebü'l-Hasen NCırüddin Ali b. MCısa 
b. Muhammed b. Abdilmelik 

b. Said el-Mağribi 
(ö. 685/1286) 

L 
Edip, şair, tarihçi ve coğrafyacı. 

_j 

610 (1214) yılında Kal'atü Yahsub'da 
(Aicala la Real) doğdu. Sahabi Arnmar b. 
Yasir'in neslindendir. Dedelerinden Ab
dullah b. Said b. Arnmar b. Yasir, Emevl-



ler'in son zamanlarında Endülüs'e geldi. 
Onun torunları Endülüs Emevlleri'nin yı
kılmasının ardından. sonraları kendilerine 
nisbetle Kal'atü Beni Said olarak da ad
landırılan Kal'atü Yahsub'un idaresini ele 
geçirdiler. İbn Said'in dedelerinden Ab
dülmelik b. Said. mülukü't-tavaif döne
minde yönetimiyle bir süredir atalarının 
görevlendirildiği bu kale ve mülhakatın
da istiklalini ilan etti. Onun ölümünden 
(562/1 167) sonra kale reisliğini oğlu Mu
hammed ve ardından da torun u -İbn Sa
id'in babası- Musa yürüttü. İbn Said on 
yaşına geldiğinde, Muvahhidler'in hizme
tinde bulunan babası kalenin idaresini bı
rakarak o dönemde Muvahhidler'in En
dülüs'teki merkezi olan İşblliye'ye (Sevil
la) taşındı ve oğlunu orada okuttu. İbn 
Said ' in aile çevresi tahsil bakımından 
ona büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü 
ailenin reisieri alimiere ve ediplere bü
yük değer vermekle kalmamışlar. kendi
leri de ilim ve edebiyatla meşgul olmuş
lardır. 

İbn Said, öğrenimini Ebu Yahya Ebu 
Bekir b. Hişam ei-Kurtubl. A'lem ei-Ba
talyevsl. Ebu Ali eş-Şelevbln. Ali b. Cabir 
ed-Dlbac ei-İşb111 ve İbn Usfür gibi İşblli
ye'nin meşhur alimlerinin ders halkala
rında tamamladı (Muhammed Ca bir ei
Ensarl. s. ı 54- ı 60). Yirmi sekizyaşlarında 
iken babasıyla birlikte hac yolculuğuna 
çıktı. Baba- oğul bir yıl kadar Tunus'ta 
kaldılar. Oraya geldiğinde ilim çevrelerin
de yeterince tanındığı anlaşılan İbn Said 
şehrin alimleriyle görüşmeye, onların ilmi 
sohbetlerine katılmaya başladı ve özellik
le İbnü'I-Ebbar'dan çok istifade etti: bir 
taraftan da kısa bir süre Hafsl sarayında 
mezalim mektuplarını sultana okuma gö
revini yürüttü. Yeniden yola çıktıklarında 
hastalanan babasının İskenderiye'de öl
mesi üzerine (640/1 243) o sırada Eyyubl
ler'in başşehri olan Kahire'ye gitti ve bu
rada dört yıla yakın bir süre kalarak e1-
Mugrib adıyla kendisine atfedilen esere 
yapacağı Mısır'la ilgili eklemeler için mal
zeme topladı. 

644 ( 1246) yılında. Eyyubller'in H alep 
kolu hükümdan ll. ei -Melikü'n-Nasır Se
lahaddin Yusuf'un elçisi olarak Kah i re' 
ye gelen Kadı Kemaleddin İbnü'I -Adlm 
ile tanışan İbn Said bu alimin teşvikiyle 
beraberinde Halep'e gitti. Orada kaldı
ğı üç yıl boyunca ei-Melikü'n-Nasır'ın te
veccühünü kazanarak onun meclislerine 
katıldı. Bu arada ilmi çalışmalarını sür
dürdü ve sık sık seyahate çıkıp Dım aşk. 
Hama. Humus ve Bağdat gibi ilim mer-

kezlerini dolaştı. Daha sonra melikten izin 
alıp H alep'ten ayrılarak önce Dımaşk'a, 
oradan Kahire'ye geçti ve kısa bir süre Mı 

sır'ın son Eyyubl hükümdan Turan Şah'ın 
hizmetinde bulundu. 648'de (1250) hac
ca gittikten sonra Mağrib'e geri döndü 
ve Tunus'ta Hafsl Sultanı Muhammed ei
Müstansır'ın hizmetine girdi (652/1 254) 
On dört yıl sonra buradan ayrılarak Do
ğu İslam dünyasına doğru ikinci seyaha
tine çıktı ve Halep'ten başka Anadolu ve 
İran'ın da önemli ilim merkezlerini dolaş

tı. İbn Sald'in. o yıllarda Bağdat Abbas! hi
Iatetini yıkan ve Doğu İslam dünyasının 
büyük kısmını hakimiyeti altına alan Hü
lagu ile görüşmeyi çok istediği. ancak hü
kümdarın ölümü sebebiyle bunu gerçek
leştiremediği bilinmektedir. 675'te ( 1276-
77) Tunus'a dönüp yeniden Hafsl sultanı

nın emrine girdi ve on yıl sonra da orada 
vefat etti. 

İbn Said üzerinde çalışan araştırmacı
lar onun daha çok mensur eserlerini ve 
seyahatlerini ele almışlar. şiirlerini ve şa
irlik yönünü ihmal etmişlerd i r. İbn Said 
henüz yirmi yaşlarında iken. başta babası 
olmak üzere zamanın şairlerin i n okuduğu 

beyitlerin aynı vezin ve kafiye ile tamam
lanması şeklinde yapılan (icaze usulü) şiir 
yarışmalarına katılmasıyla tanınıyordu. 

Bu sebeple bazı eleştirmenler, şairi n man
zumelerini irticai yeteneğiyle nazmetti
ğini söylerlerse de şiir yazım tekniğinde
ki hakim tavrı bunu doğrulamamakta ve 
onun Ebu Temmam gibi muhdes (müvel
led) şairlerin tasariama ve fikir yarma usu
lünü uyguladığını göstermektedir. Muvah
hidler devrinin son şairi olan İbn Said'in 
alfabetik sırayla düzenlediği, zamanımıza 
ulaşmayan divanından bazı parçalar Mak
karl'nin Nef[J_u 'Hib'inde ve İbn Fazlullah 
ei-Ömerl'nin Mesa1ikü '1-ebşar'ında yer 
almaktadır. Bunların dışında e1-f\1ugrib, 
el-Kıdhu '1-mu'alla, Raya tü '1-Müberri
zin, e1-Guşunü'l-yani'a ve el-Mu]stetaf 
adlı eserlerinde de kendi şiirlerinden yap
tığ ı seçmeler bulunmaktadır. İbn Said'in 
şiirlerinde genel olarak yirmi sekiz yaşın
dan ölümüne kadar süren gurbet hayatı
nın hissiyatı hakimdir. Ancak özell ikle Tu
nus ve Mısır'daki ilk beş yılında kaleme 
aldığı şiirlerde doruk noktasında işledi
ği gurbettemasının ve Endülüs'ün bağ. 
bahçe ve akarsularına. Gırnata'nın (Gra
nada). İşblliye'nin temiz caddelerine. zarif 
binalarma ve halklarının yaşadığı müref
feh hayata karşı dile getirdiği özlem duy
gularının. Halep ve Dımaşk'ta dostu İb
nü'I-Adlm'in de yardımıyla Endülüs'ü arat-

İ BN SAID e i -MAGRİBf 

maya n bir hayata kavuşması üzerine ye
rini işret ve eğlence meclisi tasvirlerine 
bıraktığı görülür. İbn Said'in şiirler i nde 
edebiyat. tarih, coğrafya ve astronomi 
gibi sahip olduğu ilimierin ve genel kül
türünün izleri bulunurken tabiat. gazel. 
eğlence ve işret meclisi tasvirlerinde EbQ 
Nüvas ile İbn Sehl'den ve edebi sanat
larda Ebu Temmam'dan etkilendiği ve 
yine yaptığı mana intihallerinden Müte
nebbl'nin tesirinde kaldığı an l aşılmak

tadır. Şiirlerinde işlediği edebi sanatlar 
iç inde hüsn-i ta'lllin sıkça yer aldığı dik
kat çeker. 

Eserleri. 1. e1-Mugrib fi [J_ule'l-Mag
rib. Esası. İbn Said'in Endülüs'ün Cahiz'i 
dediği edip ve seyyah Ebu Muhammed 
Abdullah b. İbrahim ei-Hicarl'nin e1-Müs
hib ff gara'ibi'1-Magrib adlı çalışması 
olan eser. Hicarl ile Beni Said ailesinden 
beş kişinin ortak telifidir: ancak en büyük 
katkıyı İbn Said yaptığ ı için ona mal edilir. 
İbn Said'in son şeklini verdiği çalışmada 
belirtildiğine göre 530 ( 1135) yı lında Kal
'atü Beni Said'in hakimi Abdülmelik b. 
Said, ziyaretine gelen Hicarl'den Endü
lüs ve Mağrib'de yetişmiş ediplerle şair
ler ve eserleri hakkında bir kitap yazma
sını istemiş, kitap yazılınca da çok beğe

nerek elinden düşürmediği gibi ona ken
disi de bazı ilavelerde bulunmuştur. Ab
dülmelik'in vefatından sonra oğulları Ebu 
Ca'fer Ahmed ile Muhammed ve on lar
dan sonra da ikincisinin oğ lu Musa eserle 
meşgul olarak ekleme ve çıkarmalar yap
mış l ardır. Musa'nın oğlu İbn Said ise bu 
çalışmayı tamamlayan kişi olmuştur (el

Mugrib, ll. ı 62- I 70) İbn Said, yoğun bilgi 
birikimi ve tecrübesiyle aslı günümüze 
ulaşmayan e1-Müshib'in, fetihten 530 
(1135) yılına kadar gelen Endülüs ve 
Mağrib tarihine dair muhtevasını atala
rını takiben 641'e (1243) kadar getirmiş, 
ayrıca buna Mısır'ı da eklemiştir. 647 
( 1249) yılında H alep'te tamamlanmış olan 
on beş ciltlik eser Endülüs'le ilgili altı 
önemli teracim kitabından biri sayılmak

tadır. Kitapta Endülüs, Mağrib ve Mısır'
daki yerleşim merkezleri coğrafi bakım
dan tanıtılmış. kurucuları ve idarecileriyle 
alim. kadı. edip ve diğer meşhurlarının 
hal tercümeleri verilmiştir. İlk a ltı cilt En
dülüs'e, müteakip üç cilt Mağrib'e, geri 
kalan altı cilt ise Mısı r'a aittir ve en zen
gin bölüm Endülüs'le ilgili alandır. Eser 
teracim. coğrafya. tarih ve edebiyat tari
hi yönünden önemli bir kaynaktır ve özel
likle coğrafi bilgiler açısından önceki te
racim kitaplarından ayrılır. Yazarlarının ve 
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daha çok İbn Said'in müşahedelerine, şi
fahi rivayetlere ve bir kısmı zamanımıza 
ulaşmamış kitaplara dayanılarak kaleme 
alınan eserin sadece 647 hal tercümesi 
ihtiva eden Endülüs hakkındaki bölümü
nün kaynakları kırk beş olarak tesbit edil
miştir (Meouak, sy. 24 119931. s. 213-223). 

Makrizi. İbn Haldun. Kalkaşendi ve Mak
karl gibi alimierin en önemli kaynakla rı 

arasında yer alan el-Mugrib'in çeşitli bö
lümleri araştırmacılar tarafından yayım
lanmış bulunmaktadır. Bu yayınları yapan 
araştırmacılar şöylece sıralanabilir: E mil 
Felber (kitaptan bazı bölümler ve Almanca 
tercüme! eri; Berlin 1804), Karl Valiers (Ah
med b. Tolun'un hayatıyla ilgili kısım, Al
manca tercümesiyle birlikte; Fragmente 
aus dem Mughrib des lbn Sa'id, Berlin 
1894 ), Knut Leonard Tallqvist (İhş!d!ler 
tarihiyle ilgili kısım, Almanca bir mukad
dirneyle birlikte: Geschichte der ll].siden 
und fustatensische Biographien, Leiden 
1899). Bernhard Moritz (Sicilya adasıyla 
ilgili kısım: "Ib n Sa'ids Beschreibung 
von Sicilien", Centenar/o della nascita di 
MicheleAmari, Palermo 1910, I, 292-305: 

bu n eş ir Islamic Geography serisinde tek
rar yayımlanmıştır [Frankfurt I 994, C LVIII, 
350-3651). Zeki Muhammed Hasan ve ar
kadaşları (Ahmed b. Tolun'un hayatı ve ih
ş!d! tarihi bir arada: el-İgtibad{l /:ı ula Me
dfneti'l-Fustat. Kah i re 1951, I 953). Şevki 

Dayf (Endülüs'le ilgili bölüm, I-II, Kahire 
ı 953-1955). Hüseyin Nassar (Kahire şeh
ri ne ait kısım: en-Nücümü'z-zahire tr J:ıu
la J:ıaçl.rati'l-~ahire, Kah i re ı 970). 2. Kitd
bü'l-Müşri~ ii J:ıule'l-Meşri~. el-Mug
rib'in benzeri bir biyografi kitabıdır. Mü
ellifin babasının teşvikiyle yazmaya başla
dığı eserin yalnız bir bölümü günümüze 
ulaşmıştır (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Tey
muriyye, nr. 2532). MukaddimedeArabis
tan'ın coğrafi durumu ve faziletleri hak
kında bilgi verildikten sonra siyer ve Hu
lefa-yi Raşidln kısımlarına geçilmektedir 
(Muhammed Cabir ei-Ensarl, s. ı 74). 3. 
el-Kıdf:ıu '1-mu'alld ii't-tdril].i'l-muf:ıal
ld . Bir kültür ve edebiyat tarihi özelliği 
taşıyan eserin zamanımıza intikal etme
yen birinci kısmı Araplar dışındaki geçmiş 
milletiere ayrılmış. ikinci kısmı ise birin
cisi Cahiliye, ikincisi İslam dönemiyle ilgili 
olmak üzere iki bölüm halinde düzenlen
miştir. Neşvetü'Harab ii tdril].i Cdhiliy
yeti'l- 'Arab adını taşıyan ikinci kısmın 
birinci bölümünde Cahiliye dönemi edip 
ve şairleri tanıtılmakta ve şiirlerinden ör
nekler verilmektedir. Bu bölümün Kah
tanller'le ilgili kısmı Manfred Kropp ta
rafından doktora tezi olarak hazırlanmış 
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( Vom Stamme Quahta,n aus dem Kitab 
Naswat at-tarab, Heidelberg 1975). tama
mını Nusret Abdurrahman yayımiarnıştır 
(l-ll, Arnman 1982). Meşdbif:ıu'?-?aldm 

ii tdril].i milleti'l-İsldm adındaki geniş 
kısmın Endülüslü edip ve şairlere ait bö
lümü, Ebu Abdullah Muhammed b. Ab
dullah b. Halil'in ihtisarıyla günümüze 
ulaşmış ve İbrahim ei-Ebyari tarafından 
neşredilmiştir (Kahire 1378/1959: Kahire
Beyrut 1400/1980). Muvahhidlerdönemi
nin sonları itibariyle Endülüs kültür tari
hinin en önemli kaynağı durumunda olan 
bu bölümde İbn Said. çoğuyla bizzat gö
rüştüğü yetmiş iki alim. şair, edip ve dev
let adamını tanıtmış. şiirlerinden örnekler 
vermiştir. 4. Raya tü '1-müberrizin ve ga
yatü'l-mümeyyizin. İbn Said'in 639-643 
(1241-1246) yılları arasında Mısır'da bu
lunduğu sırada, Endülüslü ilim adamları
na yakın alaka gösteren Eyyubi devlet ri
calinden Naibüssaltana Ebü'I-Feth Musa 
b. Yağmur'un isteği üzerine hazırlayıp ona 
ithaf ettiği kitap. bütün eserlerinin kay
nağı durumundaki el-Mugrib'den seç
tiği bölümlerden oluşmuştur; müellifin 
yaşadığı asırta önceki iki asırda Mağrib, 
Endülüs ve Sicilya'da yetişen şairleri ta
nıtmakta ve şiirlerinden örnekler ver
mektedir. 641'de (1243) tamamlanan 
kitapta 314 şiir mevcuttur. Eser 1286'da 
(1869) Bulak'ta neşredildikten sonra E. 
Garcia G6mez ( El-libro de las banderas 
de los campeones, Madrid I 942 [İspanyol

ca tercümesi ve geniş bir mukaddi me ile 
birliktel), Arthur J. Arberry (AnAnthology 
o{Moorish Poetry, Cambridge I 953 [İngi

lizce tercümesiyle birlikte]). Nu'man Ab
dülmüteal ei-Kadi (Kahire !973) ve Mu
hammed Rıdvan ed-Daye ( Dımaşk 1987) 

tarafından yayımlanmıştır. E. Garcia 06-
mez; bu esere dayanarak Endülüs şiirine 
dair Poemas arabigoandaluces adıyla 
bir antoloji kaleme almıştır (Madrid 1930). 

S. el-Mu~tetai min ezahiri't-turai. Ey
yubi Emiri el-Melikü'n-Nasır Yusuf'un is
teği üzerine el-Mugrib ve Kitdbü'l-Müş
ri~'ten derlenen eser konularına göre 
tasnif edilmiş hadisler, hikmetli sözler, 
mektuplar, hikayeler ve çeşitli şiirlerden 
meydana gelmektedir; en önemli bölü
mü, müveşşahlar ve zecellere ayrılan son 
kısmıdır (a.g.e., s. 167-168). Kitabı Seyyid 
Hanefi Haseneyn neşretmiştir (Kahire 
1983). 6 . 'Unvdnü'l-mur~ışdt ve'l-mut
ribdt. Müellifin, halkın arzusu üzerine el
Mugrib ve Kitdbü'l-Müşri~'ten derle
diğini söylediği eser, içerdiği şiir ve nesir 
örnekleriyle Arap edebiyatı için önemli 
bir kaynaktır. 1286'da (1869) Kahire'de 

neşredildikten sonra Abdülkadir Mehdad 
tarafından Fransızca tercümesiyle birlik
te yayımlanmıştır (Cezayir 1942). 7. el
Guşunü'l-ydni'a ii meJ:ıdsini şu'ard'i'l
mi'eti's-sdbi'a. İbn Said'in Tunus'taki 
ikameti sırasında hazırladığı kitap, 657 
( 1259) yılına kadar İslam dünyası gene
linde yaşayan çağdaşı şairleri konu edin
mektedir. Eserin 605 (1208) yılından ön
ce ölmüş yirmi altı şairin biyografsini içe
ren ilk kısmı günümüze ulaşmış ve İbra
him el-Ebyari tarafından neşredilmiştir 
(Kahire 1945). 8. Bastü'l-arz ii't-tul ve'l
'arz (Cogra{ya fi'l-ef<:alfmi's-seb'a). Yaşa
dığı yüzyılın genel ve matematiki coğraf
ya alanında en önemli yazarı sayılan İbn 
Said'in coğrafyaya dair bugüne gelmiş 
başlıca eseridir. Batlamyus- idrisi gelene
ğini devam ettirerek dünyayı yedi iklim 
bölgesinde inceleyen müellif tanıttığı yer
lerin koordinatlarını vermiş ve çağdaşı 
kaynaklara dayanarak idrisi'ye göre daha 
yeni bilgiler sunmuştur (DİA, VIII, 59). 

Eseri önce Juan Vernet Gines (Tıtvan 
1958). daha sonra da Kitdbü '1-Cogrdiyd 
adıyla İsmailel-Arabi (Beyrut ı 970) yayım
lamıştır. Juan Vernet Gines eseri Libro 
de la extension de la tierra en longi
tude y latitud adıyla ispanyolca'ya çevir
miştir (Tıtvan I 958). Müellifin, bu eserle
rinin dışında coğrafyaya dair muhtasar bir 
çalışması (British Museum, Or., nr. 9585, 

vr. 32-60) ve İbn Hazm'ın Fazlü'I-Ende
lüs adlı risalesine yazılmış bir zeyli de bu
lunmaktadır. Bu zeyil Selahaddin el-Mü
neccid tarafından yayımlanmıştır ( Feza'i
lü 'l-Endelüs ve ehliha li 'bn f:/azm ve İbn 
Sa'fd ve Şef<:andf içinde [ Beyrut 1968 ı. s. 
22-28) İbn Said'in gerek kendi kitapların
da gerekse başka kaynaklarda günümüze 
intikal etmemiş başlıca şu eserlerinin de 
isimleri kaydedilmektedir: Divan, et
Tdli'u's-sa'id ii tdril].i Beni Sa'id, Kitd
bü Künuzi'I-metdlib ii Ali Ebi Tdlib, 
Kitdbü'z-Zehrdt, el-Gardmiyydt, Mü
J(ikü'ş-şi'r, Kitdbü'l-'Un van ii tesmiye
ti men La~ıytühu mine'l-a'ldm ve td
le'tühu mine'I-kitab ve del].altühu mi
ne'l-bülddn (el-Mugrib, neşredenin giri
şi, I, ı -22: Muhammed Ca bir el-Ensart. s. 
186-191 ). 
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ı 
İBN SAiD es-SİNCARI 

(bk. iBNÜ'I-EKFANI). 
L _j 

ı 
İBN SALiM 

(~ı... W'!') 

(ö. 297 /909) 

Basra'da 
Malikiler arasında yayılmış 

bir tasavvufl kelam ekolü olan 
Salimiyye'nin kurucusu 

L 
(bk. sALiMiYYE). 

_j 

ı 
İBN SASRA 

L 
(bk. BENI SASRA). 

_j 

L 

İBN SAYYAn 
(,:)ı.;..:. W'!') 

Abdullah b. Sayyad 
(ö. 63/683) 

Ashap arasında yaşamakla birlikte 
dini hüviyeti hakkında 
kuşkular bulunan kişi. 

_j 

Hz. Peygamber'le Medine'de karşılaş
tıkları sırada bulüğ çağına yaklaşmış bu
lunduğuna dair rivayetlerden (Müsned, ll, 
149; Buhar\'. "Edeb", 97) hicret yılı dolayla
rında doğduğu anlaşılmaktadır. Kaynak
larda Abdullah b. Said, Safi b. Sayyad ad
larıyla da anılır. Annesinin, yanlarına Re
sul-i Ekrem'in geldiğini ona haber verir
ken kullandığı Saf ismi (Müsned, ll. 149; 

Müslim, "Fiten", 95) Safi'nin kısaltılmış 
şeklidir. Medineli bir aileye mensup oldu
ğu ve orada doğduğu bilinmekle birlikte 
ailenin menşei konusunda değişik rivayet
ler vardır. Hadislerde genellikle yahudi bir 
aileden geldiği belirtilirken bazı tarih ve 
tabakat kitaplarındaki kısıtlı bilgilerde 
ailenin Beni Neccar kabilesinden olduğu 
yolunda iddialar da bulunmaktadır. Bir 
rivayete göre aile kendisini Beni Necd!r'
dan sayar, Beni Neccar ise bu mensubiye
ti reddederdi. Onun, bu kabileyle dostluk 
kurmuş bir yahudi ailesinden geldiği de 
söylenmektedir. İbn Sa'd, bu bilgileri ak
tardıktan sonra Abdullah b. Sayyad'ın 
menşeinin meçhul olduğu yolundaki ka
naatini belirtir (et-Taba~at, s. 302). 

Bazı tarih ve tabakat kitaplarında İbn 
Sayyad'ın bir ara İsfahan'a gittiği. oradaki 
yahudilerin kendisini defler çalıp kandil
ler yakarak karşıladıkları, onun sayesinde 
Araplar' ı mağlüp edeceklerine inandıkları. 
fakat daha sonra ne gibi gelişmeler oldu
ğu hususunda bir bilgi bulunmadığı kay
dedilmekteyse de (İbn Hacer. Teh?ibü't

Teh?ib, VII, 419; Fetf:ıu 'l-bari, XXVIII, 96) 

onun Medine'de öldüğü yolundaki bilgi 
daha güvenilir görünmektedir. Hatta Ca
bir b. Abdullah, "İbn Sayyad'ı Harre ola
yında (63/683) kaybettik" demiştir (EbG 
DavGd. "MeliH:ıim", 16). Deccalin İsfahan'
da ortaya çıkacağı (İbn Hacer, Fetf:ıu'l-ba
ri, XXVIII, 96). yetmiş bin İsfahanlı'nın dec
calin peşinden gideceği (Müslim, "Fiten", 
124) yolundaki rivayetler dikkate alınırsa 
İbn Sayyad ile İsfahan arasında böyle bir 
irtibat kurulmasına onu deccal olarak 
gösterme çabasının bir ürünü şeklinde 
bakılabilir. 

Kaynaklarda İbn Sayyad'la ilgili asıl me
sele onun dini hüviyeti konusunda yoğun
laşmakta, bu husus bilhassa hadis Ifte-

iBN SAYYAD 

ratüründe yer alan farklı. h'atta yer yer 
birbirine aykırı rivayetlerden kaynaklan
maktadır. Bu rivayetlerde göze çarpan en 
önemli noktalardan biri. İbn Sayyfıd'ın da
ha oyun oynama çağında iken gaipten ha
ber vermesi, hatta peygamberlik iddia
sında bulunduğunun ileri sürülmesidir. 
Abdullah b. ömer' e isnad edilen bazı riva
yetlerden anlaşıldığına göre bu tür söy
lentilerden haberdar olan Hz. Peygamber. 
onun gaipten haber verme iddiasının asıl
sız olduğunu ortaya koymak amacıyla Du
han süresinin 1 o. ayetini aklında tutarak 
yahut bir şeye yazıp elinde saklayarak 
kendisinden bunu bilmesini istemiş. İbn 
Sayyfıd. sadece ayette geçen "duhan" ke
limesinin baş kısmını (duh) bilebilmiştir 
(Müsned, 1, 380; Müslim, "Fiten", 86, 95) . 

Bunun üzerine Resülullah, şeytanın ken
dilerine bir bütünden ancak bir parça il
ka ettiği kahinierin bundan ileri gideme
yeceklerini ve Allah'ın peygamberlerine 
vahyettiği gayb bilgisine ulaşamayacak
larını belirtmiştir (Nevev!, XVIII, 48-49) . 

İbn Sayyad'la ilgili rivayetlerde ortaya 
çıkan diğer bir önemli husus da Resülul
lah'ın, kendisinin peygamberliğine inanıp 
inanmadığı sorusuna verdiği cevapta gö
rülmektedir. Bu konuda birbirinden farklı 
üç rivayet mevcuttur. Abdullah b. Ömer' e 
isnad edilen iki rivayetten birinde İbn Say
yad'ın bu soruya, "Hayır inanmıyorum; 
sen benim peygamber olduğuma inanıyor 
musun?" şeklinde cevap verdiği; ikincisi n
de, "Sen ümmllerin peygamberisin" de
dikten sonra yine peygamberlik iddiasın
da bulunduğu belirtilmiş (Müslim, "Fi
ten", 85. 95); Ebu Said ei-Hudri'ye isnad 
edilen üçüncü rivayette ise "evet" veya 
"hayır" şeklinde bir cevap vermeyip ken
disinin peygamberliğini Resülullah'ın tas
dik edip etmediğine ilişkin sorusunu sor
muştur (Müslim, "Fiten", 87). Söz konusu 
hadislerde. bu cevaplara öfkelenen Hz. 
ömer'in onu öldürmek için ResGl-i Ek
rem'den izin istediği, fakat Resülullah'ın 
buna izin vermediği de kaydedilmektedir. 
İbn Sayyad'ın peygamberlik iddiasında 
bulunmasına rağmen Resülullah'ın onu 
cezalandırmayı uygun bulmamasına ge
rekçe olarak Hattabi, İbn Sayyad'ın men
sup olduğu yahudilerle yapılan antlaş
mayı gösterirken ( Me'alimü 's-Sünen, IV, 
503) Kadi İyaz bunu İbn Sayyad'ın henüz 
mükelleflik çağına erişmemiş olmasına 
bağlamıştır (Nevevl, XVlll, 48). 

Hadislerde deccale nisbet edilen özel
liklerin İbn Sayyad'da da bulunduğunu 
ileri sürerek onun deccal olduğunu iddia 
edenler de olmuştur (Müsned, ll, 149; V, 
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